
Zápis ze zasedání SR GCA č. 14/2008
ze dne 20.10.2008

Členové SR GCA Počet

Přítomni: J. Kovář , M.Wojnar,R.Válka,V.Dostál, J.Sedláček,R.Vrbka 6

Omluveni: M.Kučerka 1

Přizváni: J.Giacintová,M.Svobodová 2

Program jednání:

1. 1.a/VALNÁ HROMADA 2009:

SR schválila termín a místo konání VH GCA 2009.

Termín:26.1.2009

Místo:Golfhotel Austerlitz,Na gofovém hřišti 1, Slavkov u Brna

Čas: Registrace proběhne od 17.00 hod.

Zahájení VH V 18.00 hod.

Program VH bude zpracován na příštím zasedání SR.(doplnění stanov,otázka veřejného členství a přechodu

ze seniorského na osobní členství)

Odpovídá:M.Svobodová Termín:3.11.2008

1.b/ Kontrola nezaplacených členství :

SR ukládá panu Sedláčkovi po zprovoznění klubové evidence dodat sekretáři aktuální seznam nezaplacených

ročních poplatků a dále ukládá sekretáři zaslat neplatičům dopis, že z důvodu neuhrazení ročních poplatků bude

jejich členství v GCA zrušeno.



Odpovídá:M.Svobodová.J.Sedláček

Termín:po

zprovoznění

klub.evidence

1.c/Stav hřiště:

Majitel hřiště informoval SR o provedených pracích na hřišti:

- bylo provedeno provzdušnění greenů a pískování

- proběhl postřik proti plevelům

SR požaduje, aby majitel hřiště průběžně informoval na stránkách klubu o prováděných pracích na hřišti.

Pan Sedláček vznesl dotaz o možnosti umístění další toalety na hřišti.Majitel hřiště poznamenal, že došlo

k několikanásobnému odcizení mobilní toalety z hřiště, ale přislíbil, že prověří další možnosti umístění toalety na

hřišti.

Dále proběhla diskuse o možnosti postavení cest na hřišti.Majitel hřiště informoval členy SR o plánovaných

úpravách hřiště.

Odpovídá: R.Válka

Termín:3.11.2008

2.
TCM

SR GCA schválila navrhované členy komise rodičů při STK.

Komise rodičů při STK: Ing.Josef Valšín

MUDr.Ing.Milan Vantuch

Irena Nebeská

Vladislava Kozáková

Zbyhněv Szlaur

Přesný popis pracovní náplně,, Komise mládeže při STK“ sestaví pan Vlašín a předloží na příštím zasedání

SR.

Vedoucí TCM J.Giacintová:

1. Neuhrazené příspěvky členů TCM – Podklady potřebné pro zpracování předala paní Giacintová paní

Kamešové.

b) Na minulém zasedání SR informovala paní Giacintovou o námětech ze strany rodičů dětí z TCM:

- rodiče požadují větší informovanost o dění v TCM a zlepšení komunikace mezi vedoucí TCM a rodiči



- zástupci rodičů by se rádi podíleli na vedení a fungování TCM

- rodiče upozornili na dodržování tréninkového řádu

Tato témata budou řešena na příštím zasedání SR na které bude přizván pan Vlašín jako člen komise

rodičů.

SR ukládá vedoucí TCM:

1. Vypracovat návrhy dvou variant zimní přípravy, dopracovat rozpočet na příští sezónu a tréninkový

plán(časový plán a harmonogram lekcí).

Zjistit možnosti zimní přípravy v Indoru na Gorkého.

b) Je třeba zlepšit vyhodnocování výsledků hráčů TCM.

c) Je nutné přesněji specifikovat rozdělení dětí do barevných skupin TCM a je nutné sestavit přesný řád

přestupu hráčů z jednotlivých skupin.Je třeba vypracovat metodiku a koncepci celého TCM.

4. SR ukládá vedoucí TCM dodat sekretáři klubu dopisy pro ředitele škol a adresy škol dětí , které úspěšně

reprezentovali klub.Sekretář klubu rozešle dopisy.

Odpovídá: J. Giacintová Termín:3.11.2008

3.
Faktury schválené k proplacení:

GIA – pronájem hřiště

V.Raška – trenér

L-Muller –psycholog TCM

Golfhotel Austerlitz –turnaj GCA

Vodafone

Vymyslický- program klub.evidence

4.
VIII.Podzimní konference golf.klubů a President Trophy 2008

Prezident informoval SR o plánovaném programu konference a poznamenal si dotazy členů SR, které přednese

na podzimní konferenci golf.klubů:

1. Možnost propojení serverů ČR a Slovenska.



2. Dotaz na možnost zařazení turnajů B týmů a povolení pro vybrané kluby zúčastnit se těchto turnajů

3. Oživení otázky amatérského statutu.Úloha golfových klubů.

5.
Různé:

Na minulém zasedání SR byla řešena stížnost pana Kostelky, kterou zapsal do knihy stížností na

recepci.Na neoprávněnou stížnost panu Kostelkovi písemně odpoví pan Dostál ve spolupráci s panem

Válkou.Sekretář zařadí kopii dopisu do knihy stížností.

Termín příštího zasedání SR: 3.11.2008 v 10.00 hod. ve Slavkově u Brna

Dne : 22.10..2008
Zpracovala:Marta Svobodová
Za GCA:

…………………………………………………..

Prezident Jiří Kovář
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